
A CSÁKKERTI HÁRY JÁNOS
lrta RÖNAY LASZLÖ

(Kisregény 2. rész)

Sehogy se bírt elaludni azon a tizenkilencedíkéről huszadikára virradó
éjszakán. Folyton a lámpáját gyujtogatta és az időt nézte, reggeledik-e már.
Hajnali háromkor aztán már végképp eIege volt ebből a tíz, tizenöt perces
szendergésekkel meg-megszaggatott virrasztásból ; nadrágot, inget húzott és ki
ment a kertbe.

Tücskök nem szóltak már, de a hold még fönt volt. A bokrok alól fark
csóválva ügetett elő a kutyája. Megsimogatta, és együtt vágtak neki a fé
nyes éjszakának. Csak úgy találomra, cél nélkül, ki a házak közül, míg föl
nem tűntek a tavon túl, halcványan, hunyorogva a becskei lámpaíények.
Irénnel is itt álltak két nappal azelőtt.

Leült a nyirkos fűbe, hallgatta a kutya szuszogását, az éjszaka neszeit.
Később hanyatt feküdt, érezte ingén át a harmatot, jólesett a h00e, és bá
multa fönt a lassan hunyó csillagokat. Milyen közel van ott egymáshoz az
a kettő. Mintha mozognának is az égen, nagyon lassan, egymás felé. "Csak
Irén bele ne süljön a szerepébe" - gondolta. Lehunyta a szemét, aztán föl
nyitotta, megkereste a páros csillagot, megint lehunyta a szemét. Később

megint fölnyitotta, keresgélte a csillagokat, már egészen halványan égtek,
világosulf az ég alja. Egyszerre úgy megsúlyosulf a pillája, hogy színte leesett.
Nem is emelte föl többet, elaludt.

Nehezen ébredt; valami nagy hőségben hevert, és mintha sokáig költő

gették volna ebből a forró ernyedtségből. Vissza-vissza süllyedt almába, az
tán, míntha ólmot lökne le magáról, föleszmélt. A kutya döfködte orrával az
arcát: az volt a költögetés; a forróság meg a nap ; magasan járt már, és
erősen tűzött.

Riadtan fölült, egyszerre rászakadt az egész előtte álló nap. Megnézte a
zsebóráját. háromnegyed nyolcra járt. Harangszó is úszott az álma foszlá
nyaiban : Szerit István napja van, nyolckor orgonálni kell akismisén. Föl
ugrott, begázolt bokáig a tóba, pár marék vizet csapkodott az arcára, úgy
száríttatta meg a nappal, és rohant a templom felé. Épp beharangoztak,
mire odaért. •

- No, még egyet, Karcsi bácsi?
Ez nem a kocsmáros, ez valami idegen; nem, nem is idegen, ezt az arcot

már látta. "Ezt a pofát én már láttam" - dúdolja; A s e v i II a i b o r
b é l Y -ból van, Rossini; "ezt a pofát én má'r láttam" - énekli kásásan, és
egy ujj lebeg az arca előtt, a saját ujja; de hogy kerül az arca eié? Eidugja
az ujját, nézi maga körül a vigyorgó arcokat.

- No, még egyet, Karcsi bácsi!
- Nem - dünnyögi. - Nem iszom.
- Persze, mert már nem fér bele több - mondja valaki.
Mindegy, pihen egy kicsit. Aztán majd fölkel és hazamegy. Nehéz dolog,

végig az ajtóig a székek és az asztalok kö,zt, úgy hogy ne borogassa föl őket.

Odakint már jobb, ott me het kedvére. De itt nehéz; pihenünk előtte egyet.
Itt a karunk, keresztben az asztalon, ráhajt juk szépen a fejünket. Hallgatjuk
egy kicsit a muzsikát. :jej, Nagyabonyban csak két torony. Aztán majd ha
zamegyünk, de most még hallgatjuk a muzsikát. Azt a harminckettőt. Azt
a harminckettőt. Azt a harminckettőt ...

Hát igen: így kezdődnek az élet napjai. Álmatlan éjszakával, félig mos
dottan, elkésett loholással, A pap már az oltárnál állt, mire főlkapaszkodott

a kórusra, Az öregasszonyok már tekintgettek visszafelé az első padokból,

467



II csontkötésű irnakönyvük meg a lapok közé dugott rozmaring fölött. Hal
latszott, ahogy a két mrnistráns hadami kezdi: Confiteor Domino omnipo
tenti. " Akkor szélalt meg végre az orgona. Az. Ah hol vagy magyarok-at
íntonálta.

Igen, igy kezdődnek: zavarral, kapkodással. Úgy is folynak le, össze
vissza, zűrzavarban; áradat: az embert viszik a hullámok, rángatja a fejét
erre-arra a hullámverésben, próbál kikecmeregní, ahogyan bír. Mínden pil
lanaltban úgy, hogy süllyed, libeg, fogytán a levegője. Este lesz; az ember
kivetődi'k, elnyúlik a parton, az íszapban, a sárban, jártányi ereje sincs. Az
ég csupa csillag, egy páros is látszik rajta; két csillag, közel egymáshoz. És
akkor kiderül, hogy talán mégis ez volt az élet igazi nagy napja.

Az a tízes mise, a templomfal-repesztő orgonával. Az az Ah hol vagy ma
fJyarok. J ósz Zsiga a szószéken, a gyors prédíkáció, hogy végezzenek, mire
megjön az autóbusz a vendégekkel, Aztán a kimenet utolsó akkordjai után
II dudálás, messze, a kanyarból.

Por a téren, és mögötte a rezesbanda Rákóczi-indulója. A csöndben a
bíró hangja; kezében rezeg a papír, de nem abból mondja, hanem betanulva,
fej ből a Jósz Zsiga írta köszöntő beszédet. A mester hunyorogva áll a tűző

napon, hallgatja, szakállas arcát míntha fába faragták volna. Kezel a bíró
val, Jász Zsígával, Csak ennyit mond:

- Örömmel jöttem.
Mennek a templom felé. Szálegyenes alak, azzal a fába rnetszett, sza

kállas fejjel. Nem öregedett semmit; most is ugyanolyan öreg, ugyanolyan
fiatal, ugyanolyan kortalan, mint amilyennek főiskolás korában látta, Megy
be a templomba; Jósz Zsiga beszél az oltárrácstól. Megtiszteltetés, törté
nelmi jelentőség. A mester arca meg se rezzen. Kezdődik a hangverseny a
tiszteletére. Bach János Sebestyén, a d-rnoll toccata és fúga.

Szól, száll a templom boltozats alatt. Mintha nem is az ő ujjai alól, ha
nem magától szólna, Lent, az oltár előtt a dalárda. Irén ott áll a szélen.
Eszébe jut, amíkor először ült zongorához Egerben. A tempóra ügyelj, fiam,
Bachnál az az alapja mindennek, a tempó. Micsoda tempó, mílyen mértan,
mílyen örvény, Viszi az embert, forgatja, ragadja. De úgy, hogy mégis az
irányítja, akit ragad. A fúga, fiam olyan, mint egy hatalmas épület. Ha
elrontod, csak egyetlen téglát belőle, beomlik, lezuhan, maga alá temet. A
fúga ...

Ez a csönd, mint egy szakadék: ez nem a zuhanás utáni csönd, hanem
a fölépült épületé. Lent a tanító föllép a dobogóra. emeli a pálcát. A csitári
hegyek alatt - énekli a dalárda.

Aztán a régi, iskolás szorongás a mester előtt, odakint a téren. A kicsit
éles, kemény, magas fekvésű hang.

- Jó volt a Bach.
A boldog szédület: a mester nem szekott dicsérni. Híres volt róla a fő

iskolán, milyen fukar az elismeréssel.
- Hanem a kórus- és a hang egy kicsit fölcsap, úgy önti utána hideg

zuhanyt - Hamis volt. - Szünet; talán egy árnyalatnyi mosoly is? - No,
mindegy. Majd délután meglátjuk.

Süllyedne föld alá, Jósz Zsiga fogja a karját.
- Ebédre várunk... - És halkan, csak neki: - Szaladj haza, szedd

redibe magad. Ven idő még... - Megint hangosan: - Fél egyre, fiam.
Egy könnyű kéz a karján.
- Fár:adt?
Irén. Mennek az újrtelep felé. Az egyik kertben énekelnek. Szép, tiszta

nm hang. Menyeeske matart a virágok közt, énekel hozzá. Sej, Nagyabony
ban CSQ,k két torony látszik.

- No lám - mondja Irén. - Ugye, hogy érdemes? Mégha hamis volt
í! a kórus - teszi hozzá és mosolyog,



- Karcsi bácsi!
- Hagyd! Nem látod? Alszik.
- Majd megint úgy kell hazavinni ölben.
- Trágyahordó saroglyán! Az való az ilyennek . . .
- Karcsi bácsi!
- Hagyd. Hadd aludjék. Hátha kialussza.

Igen, ilyeneik az élet legnagyobb napjai. Az ember többet csinál, mínt
amire képes, fölébe növekszik saját magának, és a végén semmire sem em
lékszik az egészből. Csak arra, hogy valami volt. Előadták a Háry Jánost.
A csákkerti földmíves színészek. A csákkerti zenekar, Meg Ő, a csákkerti
kántor: a karmester. Kodály előtt, zenészek előtt, újságírók előtt. Valaki
azt mondta: "Azok meg ott a népi írók." V~ül is hogyan adták elő? Mi
volt, hogyan volrt? Az a két óra, amikor fölébe emelikedett saját magának?
Amikor nem ő maga volt, hanem valaki más? Nem tudni. Az ember nem
emlékszik rá. Egy adat marad, egy tény, pár sor. Egy cikk, amit Kodály
írt. Történelmi jelentőségű volt, minrt Jósz Zsiga mondta? Lehet, hogy az
volt. Utólag. Utólag kiderült, hogy az volt. De akkor?

Csak erre emlékszik: egyszer csak vége, és ők egyetlen gomolyaggá ka
varodva öleHkegymást, Napóleon, Ebelasztin, Háry, Orzse; síkerült, síkerült!
és a csöndre, amikor az ajtóban megjelenák a mester. '

- Köszönöm. Azt hiszem, életern egyik legszebb napja volt ez.
Szárazon, élesen, keményen, halkan. S egy újjmozdulattal úgy hívja ma

ga elé, mint egy diákot.
- Mennyi ideig tanultátok?
A kérdés majdnem hideg. Minden melegsége a tegezésbe bújik De az

úgy süt, hogy ő aIig bír fele1nti. tőle.

Sokáíg, .. Nem is tudom pontosan...
Nehéz volt?

- Nem. .. Illetve... Könnyű se volt...
- Szóval nehéz volt - mondja tárgyilagosan a száraz hang. - Miért

csináltátok mégis, ha nehéz volt? Mit szerettetek benne?
Csönd. Talán nem is azért hallgat, mert nem tud mit fe!elni rá, hanem

a fáradtságtól. Rettentően fáradt, teljesen üresnek érzi magát; úgy érzi, min
dent elrontott, csapnávaló volt az egész, kárba veszett az esztendős munka.
Harapja a száját, hallgat.

Ebelasztin mőgötte topog, nem bír magával, kurjantva válaszol helyette.
- Hát azt, hogy annyira a mienk!
A szakállas arc egy kicsát fölemelkedik: mintha kémleIne valahová, föl

felé, vagy előre,

- Igazán?
A csontos kéz lassan emelkedék, megáll a vállán, egy kicsit megszorítja,

és rajta egyszerre végigrándul valami, egy hullám borítja el tetőtől talpig,
és lódítja meg belül: az apja fogta meg így egyszer a vállát, ezzel a könnyű

kis szorítással, e1gy emberemlékezet előtti múltban.
- Köszőnörn, fiam, Ember vagy a talpadon.
Ez volt. ennyi volt. Mi volt még? A fáklyásmenet este. A mester hangja,

mielőtt föllép a kocsiba, valami száraz köszöntés. A por, az autóbusz távo
lodó zúgása. És hirtelen azest,i sötétség. Meg egy !kéz a karján.

- Megyünk?
Később egy fej a vállán. Habok loccsanása. nádsuhogás a fölrtámadt kis

fuvaIIatban. A túlparton Becske élesen hunyorgó fényei. És Irén hajának
csiklandása az arcán.

- Karcsi bácsi!
- Mondom, hogy hagyd békén. Nem érted? Elég baj az neki, hogy így

van, nem kell, hogy még bolondot is csináljanak beléHe!
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Bizony, kész van az öreg. Már fél deci bead neki.
Akkor meg minek iszik?
Minek? Ki tudja azt megmondani, miért iszik az egyik, miért nem

~ másik. Van, aki csak vedel, mint a disznó. Van, aki felejteni akar. Mit
tudom én... Az egyik, mert vidéken rekedt, a másik, mert városba keriil.t.
Az egyik, mert nincs gyereke, a másik, mert egyszerre kettő is, lett, ikrek..

- Mint a Karcsi bácsinak. Öt gyerek, arra a fizetésre ...
- Meg arra a tömérdek italra. Mondják, a felesége már ki se mer men-

ni az utcára, lépten-nyomon megszólítják, kérik vissza az emberek a pén
züket. Amiket az öreg itt-ott pumpol.

- Pedig micsoda ember volt ez valamikor! Olyan zenész, amilyen nem
'1..'olt több a megyében. Dehát nem bírt fölkerülni. Pestre. Mondják, amiatt
a csákkerti Háry János miatt is csak baja lett. Gyanús ember lett, :fölfor.
gató; ha a szegény Jósz Zsiga nem áll mellette. . . De ml3st már alig akad
tanítványa, zongora helyett a kocsmába futtatja a gyereT<.eket a csatos üveg
gel.

- Fenét csatossal! Rum kell annak, nem bor.
- Allítólag a könyvei mögött tartja az üveget, oda dugdossa a szegény

Irén néni elől. Ráadásul, mondják, ha beszív, azt haJtogatja neki, hogy mi
atta van, miatta maradt le, a család miatt, az ikrek miatt...

- Dehogy az ikrekm:iatt! Ezt csak úgy kiszínezi, kikerekíti, hárijános
kodik oele: hogy az ikrek így, meg az ikrek úgy. Egy szó se igaz az egész
ből.

"Az úgy van, öregem... No, vár], elmondom, hogy van. Ez az egész, tu
dod. De jól figyelj, ilyet még nem hallottál.

úgy kezdődött, hogy hívnak haza, óra volt az iskolában, ének, arról hív
tak. Megyek, mondom, baj van, ha engem óráról hazahívnak. Irén már ott.
várt a kapuban, mellette a szomszédasszony a börönddel. A két gyerek meg
kapaszkodik a szoknyájába, hogy ne menjen el, édesanyám, ne menjen el.
Mert kezdődtek a fájások, eljött az ideje.

Hát ki a vasútra, föl a vonatra, a szomszédasszonnyal, annak úgyis dol
ga volt Pesten. Én meg maradtam a gyerekekkel. Pesztranak. Tudod, mi az.
mit magyarázzam. EtetnL fektetni, hol ez, hol az, no. Nem mondom, segí
tett a falu. J ó falu volt az, szerétték ott egymást az em berek. Engem meg
legkivált. Nem is mondtam a fürdetést; te, az csak a munka! Fürdettél te
már gyereket? Csak azért mondom, mert én még éjszaka is azt álmodtam,
hogy csak fürdetek, fürdetek, és sosincs vége. Az egész falu g'y€!rekd. Én,
ezzel a kezemmel, érted? Ezekkel a bíllentyűre való u ijaimrnal, Csak azért
mondom, hogy tudd. Nem olyan egyszerű az. Megérteni ezt az egészet.

Másnap jön, öregem, a távirat. "Irénke Ágika jól van stop csókolják
stop." No, le a gyerekeket a szomszédságba, én meg föl a vonatra, be Pestre,
rohanok a kórházhoz: ömg'em, nekem abban a nazy izg-alomban még' a vi
rág se jutott eszembe, csak mt a kórház előtt. amikor megláttam a standot.
Nem volt Iátogatási idő. de mínt vidókit. beengedtek. Odafönt éppen szopta
tás; bánom is én, be a szobába, alig vártam, hogy lássam már az én dráiga
feleségemet. Az arca, öregem, a párnán, mínt egy madonna: hanem én majd
hanyaetesem. jobbról egy baba, balról e~y baba. Ágika, Irénke. Érted? Egy
külön, kis Irénke! Én marha, én meg a táviratá Irénkére am hittem, hogy
az az én Irénkém. az anyjuk... Jó, hogy ki nem esett a csokor II ke7emből.

Mert én, öregem, abban a nillanatban tudtam, hogy vége a karríernek, mű

vészetnek. mífenének ; énnekem mcstantól egy a dolgom: e>t:etni ezeket az
éhes kis fecskéket.

No, most már tudod, hogy volt. El Iehetett ezt józanon víselni ? Volt ott
srégen szemben egy kocsma, oda bementem, egy kis pihenőre. Soha addig
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nekem egy deci hornál több le nem ment a torkornon. Csak akkor először,

én már nem is tudom, mennyi. Vagy két liter.
Ismered am a kocsmát, Budán a farkasréti temetőnél? Az a neve, hogy

Búfelejtő. No, én is elzemettem a karríeremet, aztán ittam rá egyet. Érled?
Igy kezdődött, öregem. És tudod, én vílág életemben kegyéletes ember vol
tam. Locsolní kell a sírokat, pajtikám, Iocsolní. .."

- Ki tudja, ha idejében Pestre kerül... Nem ilyen tehetségeknek való
a csákkerti meg a becskei sár. Művészember elsüllyed itt . . .

- Aki süllyedös. Pesten is elsüllyedhet. Különben Pestrőlis ugyanúgy
elvitték volna.

- Hová?
- Katonának, te bikfic! Elfelejtetted? Igaz, te még kölyök voltál akkor,

mégcsak nem is levente. Behívták, vitték, punktum. Ki a keleti frontm. Hé,
Karcsi bácsi! l!:bredjen, itt a lánya. Várják otthon a vacsorával.

Gyere, apa. Kapaszkodjál belém, és gyere. Késő 1'an már.
- Megyele. Vigyázz, ne rugdald a székeket meg az asztalokat. ~rted?

- Értem. Csak jöjjön. Fogja a karomat, és jöjjön.

Az es:zméletentúl van a fehérség. Vagy egy másik eszmélet, a fehérség
gel. Amin két fekete pont megy, Pötörke Pista meg ő. Az eszméleten túli
eszmélet fehér éjszakájában. Mert ebből is csak ennyi maradt meg: egy nagy
fehér síkság. A többi elmerűht: a kopár fák, a varjak, a farkasnyomok, a
rombadőlt házak. egy-egy csattanó lövés valamelyik fa mögül, lomibitalan li
getből. Nem maradt, csak a hó.

Meg a vándorlás ,a hóban. Meddig húzta maga után, félig a vállára vet
ve Pötörkét? Ez is elmerült. A napok is egybefolynak, egyetlen fehér sík
sággá. Egy félig 'rom tanyán egy öreg orosz parasetasszony egy darab ke
nyeret adott nekik, és egy éjszakára szállást a konyhája sarkában. De ez
is elmerült, és csak az álomban jár föl, és csak az álomban párolog a hor
padt bádog lavórban a meleg víz is. Semmi, csak a hó, amíg el nem fogják
őket a tábori csendőrök.

- Ne dűlöngéljen, édesapám. Fogja a karomat, és jöjjön.
Leülök. Csak egy kicsit. pihenni.
- Hogyne! Hogy aztán ne bírjon felkelni. Ne az árok felé! A kerítés

felé, nem érti? Ha szédül, kapaszkodjék a kerítésbe.
- Leülőle. Ott a lámpa alatt.
- Nem ül le! Világ csúfjára megint... Leqauibb a Pista bácsiékig jöj~

jön, ott leülhet a ház előtt apadra.

"Nem hiszed? Itn se hinném, ha nem velern tőrtént volna. De ha nem
hiszed, kérdezd meg a Pötörke Pistát, majd ő elmondja. Valgy inkább én
mondjam? No, nem bánom, elmondom. Az igaz, hogy nem szívesen, Hogy
miért nem? Azért, mert én ezt az egészet egyszer már olvastam valahol, va
Lami regényben, csak azt nem tudom, hogy hol, meg hogy ki írta. Mind el
hurcolják tőlem a kőnyveímet, azrtán senki nem hozza vissza; föl kellene
írni, de tudod. hogy van az ember az Ilyesmlvel. . Persze attól még lehet
igaz, hogy olvastam. Nem olyan különős dolog, százával megeshetebt, hát
megesett velünk is.

mn azt már nem tudom megmondani neked, hogy hányadik napon
volt ; az ember nem számlálta 'a napokat, csak ment; a végén már lárf:rni se
látott, vagy megfordítva, annyi mindent látott, mintha semmít se látott vol
na; nem lehetet tudni, mi igaz, mi a káprázat. ígyaztám egyenest nekisé
táltunk Pőtőrke Pistaval a tábori csendőröknek. Hát persze halálra Hélt a
hadbírósáz, Megjegyzem tiszta szerencse, hogy hadbíróság elé kerültünk, és
nem míridjárt a helyszínen eresztettek belénk egyet a tábori csendőrök. E,gy-
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szeruseg kedvéért. Nem is tudom, mit teketőriáztak annyit velünk, ítélet,
miegymás. Nagy Károly és Pötörke István, golyó általi halál. Mert az akasz
tós hóhérnak éppen kólikája volt, vagy mi a fene.

Hát úgy látszott, mi Pistaval hiába határoztuk el, hogy ha törik, ha sza
kad, hazamegyünk. Odaállítottak szepen a falhoz, és jött a kivégző osztag.
Négy rongyos katona, szegények... Aztán egyszer csak Iehasalt az egész
társaság. Kivéve persze Pistát meg engem. Azért mondom ezt neked így,
ilyen kedélyesen, nyavalyát volt kedélyes, be voltunk rezelve, öregem, kér
dezd csak meg a Pistát, ki kedélyeskedik a kivégzése előtt; de ez az, amit
olvastam valahol, pontosan így. Az történt ugyanis, hogy jött egy ruszki re'-

; pülő; úgy bukkant ki az erdő mögül, hogy észre se vették, mintha lábhe
gyen járt volna otta levegőben, és már potyogtatta is a csomagjait.

Te, amikor én először kinyitottam a szememet ott, ahova a légnyomás
hajított, azt hittem, hogy meghaltam és föltámadtam a másvilágra. Csak
akkor kezdtem gyanítani, hogy élek, amikor a Pötörke Pista hangját meg
hallottam. Mit részletezzem, más is megírta, mással is megesett. Kettőn

kön kívül aztán nem is volt ott teremtett lélek. Elfújták őket; csak egy nagy
vakondtúrás maradt a helyükön. Meg pár kormos deszka a barakkból. Né
hány konzervet is találtunk, egy jó bekecset. meg szétszórv:a vagy tíz-tizen
két bakancsot, épp össze lehetett válogatni egy-egy párt belőlük, mert a mi
énk már nagyon oda volt. Ezzel a vételezéssel aztán indultunk is tovább. Ba
junk egyéb nem esett, mínt nekem egy vágás az újjarnon. Elvá,gta 8P;Y szi
lánk. Látod itt a heg. Hiába pofozták helyre, nem mozog az úgy, mint aze
lőtt. Hát ha tudni akarod, ezért van. Nekem, pajtikám, az volt az életem:
a muzsika. A zongora, orgona. Bach, Hündel. .. Ki tud játszani csonka kéz
zel? Jó, jó. nem csonka. Csak éppen nem jár rendesen az újjam, ügy kelle
ne mozogni, mint a gépnek. Tudod, mi lettem én? Meghibásodott másina.
Szemétre való, ócskavasnak. Ha iszom egy pohárkát. legalább odabent hal
lom. Érted, itt, belül. Szólnak a toccáták, fúgák... Akkor meg mít sajnál
játok tőlem?"

- Még csak azt az öt lépést, édesapám. Nem lát1a? Ott a pad, oit le
ülhet. -Ha akaria, bemeoviink Pista bát7lámékhoz, lefek~'~ik fl díván1JTa, ki
piheni magát. Nem érti? Nem szól eou szót se. csak dillöngél, rángat... Mit
gondol. meddig bírom én, hogy így rám tehénkedik? Tstenem, Igtenem, ceak
addia a panir, eIbírjam . . . Hová meav? Nem arra! 1"001'1 mN) fl ker?t;;.~t. ka
paszkod1on bele... Nem. csak mint a zsák... Hová rá71cir;ál. Istenem; hopá...
Jaj nekem. megint... Allion föl! 'Édesapám, áll.ion föl. az ég áldja mea..
Nem, csak lehever, mint a diszn6 ... Bele az árokba... Hé ... hé ... Uram Te
1'emtőm, de keservesen. megvertél vele minket. ..

A nádasban már volt idő' az ember lpQ'~ziveSiebben üstökön razadta és
taszízálta volna. hogy gyorsabban rnenjen, De az idő csak vánszorrrott, mint
ha neki is lefagyott volna a lába a didergős hideg;ben. Néha szél zörren
tette a száraz nádat, lúdbőröztette a vi7:p't. nyomta egyik nádfaltól a másikig
a ködöt. Össze-vissza járt, sIia a falu felől jött, hangokat hozott. riadt gá
l!,ogálSt, kétlSé,Q'bep~ett kacsahánozást, néha nvújtott. szomorú t'E"hénbőgést.Ami

ből gyanítani lehetett, hogy lúd, kacsa. tehén még van a faluban. Csak ép
pen emberi hanrr TI"'m jött· minths ernber már riem lenne. Mind a ketten
azt gondolták: talán már nincsenek is itt. Talán hiába ln'alol'toJtak R mérhe
tetlen térben és az ic]őn"'n időben, vahhnQv már a halálon il'; keres7 :ti il . Hiába
volt az €'l1!ész, mert talán nincsenpk is itt már, kiürítették őket falustúl. el
vitték Isten tudja hová. Láttak útközben ilyen üres falukat. e[!V-egy tétova
vénemberrel, házak kőzt ődöngő. csapzott kutvával, Meg eg\' loncsos, vak
lóval az út kőzepén, valahol a Nyírsézben. Á1ltak a nádban. fáztak, és hall
gattak. Egyik se mondta ki, amit gondol. Mínd a kettő magába nyelte a sze-
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rongásat. Ezi a folyékony ólmot, ami most tűrhetetlenül nehéz golyóvá sűrű

södött bennük, a szívük alatt, a gyomruk táján.
Míg' egyszer csak a süket, szürke csöndben föl nem sivított egy ádáz

hang, míntha ott szólna valahol a közelükben a nádban.
- Megállj, tel, .. Hogy az Isten pusztítsa el azt a ronda fajtáját...
Akkor összenéztek: már nem nagyon látták egymást a nádas sötétjében,

csak érezték. hogy összenevetnek, és neki még a könnye is kibuggyant, a ne
vetésben. Megismerték a hangot, a vénasszonyt a faluszélen. Rom nénémet,
ahogy élete egyetlen társával, a kutyával pöröl. Mint tegnap, tegnapelőtt, és
akkor is amikor még itthon voltak, és közben is nyilván, amíg nem voltak
itthon, alkonyatról alkonyatra, mánden áldott nap, amikor az a züllött, éhes
kuvasz farkát hasa alá húzva kioldalog a kerítés nélküli udvarból, át a szom
szédokhoz, házról házra, fölhabzsolni, ami a disznók után a vályúban ma
radt, IS ami éldobált étel a földön akad, gyerekek elszórta kenyérhaj, vagy
akár morzsa a baromfi után. Alkonyatról alkonyatra így kezdődik az átok;
Róza néném áll a küszöbön, fölemeli csontos öklét, az elsomfordáló kutya
után fenyeget, s fogatlan szájjal visítja az "istenpusztítsael"-t. Fölhangzik
minden este, elrnaradhatatlanul, mint a harangszó; aztán, mínt harangszóra
a lélekharang csilingelése, halkabbra fogva jön a hosszú prézsmitáláa.a ron
da dög hálátlanságának sorolása: hogy tele a hasa, egész nap zabál, kieszi
Róza nénemet mindenéből, mégis kuncsorogní jár, csakhogy a szegény öz
vegyet hírbe hozza... -, de ezt már nem hallották ott a nádban. Csak az igazi
harangszót, a nagyharangot, s ráa Iélekharangvgyermekhangját. Sötét volt,
kiléptek anádból.

"Kiléptünk a nádból. pajtikám, és mentűnk haza, míntha csak tegnap,
akarom mondani a front eJőtt. Mint a nádvágók, fütyürészve, az út közepén.
Utóvégre otthon voltunk, nem igaz?

Persze oktalanság volt, ne is mondd, tudom én azt, barátocskám. Tu
dod te azt, hogy honnan jöttünk mi? Kacsaitovkától! Tudod te azt, hol van
az a Kacsatovka? Valahol Voronyezsnél, hogy az Isten verje meg. Tudod te,
mi az, a Voronyezs? Hát azt már tudod. És akkor rníndent tudsz. Hát onnan
jöttünk, de úgy, hogy közben majd hogy ki nem nyiffantottak, mint dezen
tod, öregem, jól mondom? Aztán meg a repülő; de csak az ujjam ment rá,
utóbb azt is úgy-ahogy helyrepofozták; no de ezt már mondtam, nem igaz?

Egyszóval tudom én, pajtikám, hogy ha már Voronyezstól. akarom mon
daní Kacsatovkától baj nélkül elértünk Csákkeröig, akkor azon a kis darab
úton is vigyázni kellett volna, a nádtól hazáig. De hát otthon voltunk, ki vi
gyáz otthon, ki gondolja, hogy otthon is vigyázzon, ha egyszer megúszta :a
főbelövést is, nem igaz? Jó, jó, körül kellett voma kémlelni, megtudni, mi
van itthon. De hát ha egyszer Roza néném is úgy szólt, mint mindíg, meg a
harangok is ugyanúgy, mint mindig. Hát mi csak mentünk, bele a fogóba,
Pontosan mint a fogéba az egér. De hát ki gondolta voma arról a gyalázatos
jegyzőről? Csak nem volt elég neki, hogy a lánya elment a német tisztek
kel, nem akarom megmondani, minek. Vagy éppen azért, hogya többi is dö-.
göljön?

No, mindegy, ez is elmúlt. Hogy ki köpött be? Máig se tudom. Örséget
állított a disznó, mondják, valami rendelet is volt rá akkor, a fene tudja,
én nem voltam itthon, nem tudhattam. En csak azt tudtam, hogy hazaérkez
tünk, s mondom .Pistának : Öregem, eleinte ne nagyon mutatikozzun:k
mert azért láthatod, hogy egy kis óvatosság mégis volt bennem; és annyi
ban is maradtunk. Hát elváltunk, jóformán nem is kezeltünk egymással,
olyan sürgős volt bennünk, hogy lássuk végre a családot.

Te, pajtikám, én azt el nem tudom mondaní neked. Amikor én megke
rültem a házat és benéztem az ablakon, a kutya meg ott sírt a lábomnál és
nyalta a kezemet, de olyan sebesen, mínt aki megháborodott. Elhiszed, hogy
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most is érzern a fájást a nyakamban? Hogy milyen fájást? Hát hogy így kel
lett tartanom. látod; el volt sötétítve az ablak, de oldalt volt egy kis csík,
azon kémleltem befelé; szerencse, hogy nem látta a szivárgást a légós, még
baja lett volna Irénnek. No, mindegy. Lestem befelé,OItit ült az asz/talnál a
család, Irén, a gyerekek, te, az ikrek is, Irénke, Ágika, én azt el nem tudom
mondaní, azt a két angyalt, azt a szőkeséget, meg ahogy ettek, majszoltak,
édes jó I8tenem... Tudod, mít gondoltam? Hát nevess ki, nem bánom. Azt
gondoltam, hogy hát én most hogy álljak elébük? Jövök ebből az éktelenül
hosszú útból, és, nem hoztam n~kik semmit. üres kézzel, öregem, érted? De
hogy érted...

Hát így volt. Először csak vakargattam az ablakot, koeogtattam, egész
kicsit, aztán jobban, aztán egészen rendesen. Összenéztek, figyelitek, látszott,
hogy félnek. Én meg csak kocogtattam. Akkor Irén mondott valamit a gye
rekeknek, fogta a kredencről a kulcsot és indult az ajtó felé. Meet bátor
asszony, azt meg kell adni.

Most aztán mondjam el neked, mi volt. amikor kinyílt az ajtó? Nem, paj
tikám, nem mondom el. Én, ha faggatriíak, meg ha iszom egy pohárral el
tudok mondaní mínderrt. Azt is, ami volt, meg még azt is, ami nem. De ezt
az egyet, öregem, ezt soha.

Elég' l€l9,'yen annyi. hogv félóra rnúlva elV'i1Jtek. Ott találkoztunk Pötör
ke Pistaval a községházán. Hátrakötött kézzel, persze."

- Pista bácsi! Pista bácsi! Ered.? odébb, rusnya clögje, nem bírok be
menni töled... Pista bácsi! Pista bácsi!

Mi az? Ki kiabál? Te vagy az, Erzsi? Takaradsz, Bodri! Gyere beljebb,
lányom... Mi van?

- Jaj, Pista bácsi, nem megyek, dehogy megyek... Édesapám ott fek
szik az árokban, részeg megint, mint a disznó... Jöjjön. seqítsen, ne ham/
juk ott, világ csúfJára... Istenem, Istenem, a szemem ldsiil... az arcomról
a bár...

- Ne sír1- .. Megyek, no. csak leoltom a rádiót. Jula nénéd nincs ide-
haza, szomszédol valahoL.. Mi a fenének adtok inni neki?

Adunk, dehogy adunk! Adnak neki a kocsmában...
Hát akkor meg minek enaeditek. el a kocsmába?
Kérdezi is az? Csak fölkel és megy.
Zárjátok rá az ajtót.
Hogy nekimenjen a székkel. mint a múltkor... Még utóbb kezet emel

édesanyámra. De azt ne ad.ia az úristen... Jöjjön, Pista bácsi. seaitsen, én
nem bírom. olyan. mint a zsék; hiába húzom akarjánál . . . Lökjük be ide
a dívánura . .lula ntÓni úaysincs itt; ha elalszik eou kicsit, utána lábraáll, el
dülöng hazáig... Megvert vele minket az Isten. de kesert'esen...

- Mondom, hoqy ne sírj. Te majd a lábát foad, én meg fejtől. ott a
neheze. .. Majd csak behúzzuk oalahoau. Húzott ő i.~ engem, no nem így,
az igaz, Oroszországban, a hóban... Gyere, kislányom...

"ÁUart:hark. öreg'em. V::W\,Pf!'V órát a kÖ7~éQ"h~?:;;ín. mert ;'1. iecvz0 ur éppen
vacsorázott. Aztán átviUek az iskolába. Négy falubeli Iezénv volt, karszal
íazgal, puskával. de én mondom neked, szégyellték manukat bűdösül. Hazv
ták, hOlgybeü1iünk a nadba, meg' hogy beszéljünk Pistával, úgy tettek,
míntha nem hallanák. Pista már tudta, hogy az asszony h elment, Mármint
a [egvzőné, Pestre állítőlac rokonokhoz, szégyenében a lánya míatt, Vagy
nem bírta már a7z'11 a ",,,r'lnisznóval: mert az volt. öreP"em. ep:É'sz€'ll Jd;()i1:t
belőle a vaddísznósáza.. Persze azért halkan beszélgettünk. mi bent, a leg-é-

-nvek hárman az ajtó előtt. A negyedik a katedra szélén ült s bámult maga
elé.
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Ott is vártunk vagy félórát. Akkor beszólt az egyik legény:
- Alljanak föl, kántor úr. Jön a [egyzö festvér.
Két pisztoly is volt az övébe dugva. Az egyiket mindjárt ki hajította az

asztalra, Látszott a szeme csillogásán, hogy alaposan beívobt,
- Na - mondta, - Hát itt vagyunk. Megjörtt,ek az urak? Akkor hát

kezdhetjük." .

- Várjál, Erzsi lelkem... Pfú, de beleizzadtam. . . Majd én feJtől eme
lem . . . aztán ha derékig fönt van... az a legnehezebb, deréTe táJa.. . ie, mint
a homok... akkor te gyorsan vesd fel a két lábát, ha bírod... próbáld csak,
egy lendületből." no, még egyszer... maJd én mondom... há-rukk! - Jól
ran. .. derék lány vagy, Erzsi... törüld meg a szemedet, ne bömbölJ, mond
tam már; mit segítesz vele? Eredj, mosd meg az arcodat, szemedet. Mit lás
sa szegény anyád, hogy sírtáL ..

"Én neked nem szívesen mondom, amit mondok, mert ez is úgy van,
mínt az a másik: hogy ezt is megírták. Nem éppen pontosan ezt, de ilyes
télét. Aztán én mintha csak plagizálnám. Pedig ha nem hiszed, kérdezd csak
meg a Pötörke Pistát, Annál leellenőrízheted az egészet,

Franciákról szól az a darab, látni nem láttam, de megjelent könyvben
is, olvastam. Ha jól emlékszem, Temetetlen holtak a címe. No, mí is:í1yen
holtak voltunk ott az iskolában. Úgy látszik, ez míndenütt egyforma, fran-
ciáknál, mazyaroknál, mindenütt a vilázon. Egy rugóra jár. Iskola, vallatás .
Te, a jegyző mintha csak azt a pofát játszotta volna, azt a vallató tisztet .
Úgy látszik. az is mind egyforma. Az is egy rugóra jár.

Azt mondja:
- Örülök, hogv itlthon Iátom az urakat. Szaba.d érdeklődnőm, milyen

célzattal látogattak haza?
így, ilyen gúnyolódva; de a szeméri látszott, hogy belül ég benne a düh.

Pista is látta; nyilván azt gondolta, minek húzzuk, jobb előbb, mint később;

mit játszogat iH velünk. mint macska az egérrel.
Azt mondja:
- Nem látogattunk, hanem jöttünk.
De ezt olyan keményen, hogy a jegyző fölkapta a fejét, és föllobbant a

sárga láng a szemében.
- Úg'y? Szóval iotteiJek. És honnét, ha szabad érdeklődnöm?
Fölállt, két kézzel tán}:.(lszikodo'Ílt a katedra asztalára. Egyszer csak üvöl

teni kezdett.
- Mezszöktetek, disznók, mi? Hazaáruló kutvák l Alias katonaszőke

vények! Az ilyenek miatt veszítjük el a háborút! Az ilyen gyáva tetűk rní
"tt...

Elfulladt az üvöltésben ; egy kis csönd támadt, amig újra teleszívta ma
Rát lev'€IQ'ővel. Ebbe 'Il csöndbe ,ejtette hele Pista, éle mínden szót külön
külőn, akár követ a kútba, hogy szinte csobbant míndegyik:

- }<;n ott voltarn.
A jegyző meginbolygott a katedrán.
- Azt akarod mondani, hogy én meg itt vagyok? Hát itt vagyok! Mert

ha mi nem állunk résen...
Leugrott a katedráról, és telies erőből arcul vázta Pistát. De ettől

nyomban Iehűlt, visszaült a katedrára. Fagvos voht, kimért, gúnvos.
- VéQ"e az előadásnak. krarnagy úr... Tudiák masruk, ml iár az Ilven

hazátlan bitansroknak ? - Pístára nézett. - Meg' az ilyen fölfor0atólKnaK?

Az ilyen főldosztóknak? Engem. akartál kfiátseaní. Pőtörke Pista? Am hi
szed. arnért átvíbted az Irataidat a címberádhoz Becskére. nyoma sincs wo
bet az egésznek? Az én kezem messzebb ér, mint gondolod, Pötőrke Pista.
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A kornád megugrobt, .~ írások meg ott vannak a páncélszekrényben az ir 0

dámban. A pareellázási terveid, meg a leveleid a sirásó népi ír6idoaI. .. Szél
ugrottak, mint a nyulak, a híres népi íróíd, Pötörke Pista. Itt hagytak szé
lJen a pácban, Pötörks Pista. Mint a karnagy urat a. !<otkodálya. .. - Me
gint villant a szeme, mínt akinek jó ötlete támad. - TudoCJ. mit, Nagy Kar
csi? Most nekem fogod eljátszani azt a Háry Jánost!

Mondjam tovább? Mondjam neked, hogy hol? Hogy azt mondd nekem,
hogy nem igaz, nem lehet igaz, kitaláció az egész, részeg disznó vagyok, ősz

sze-vissza beszélek? Tudod, mit ? Elmondom, utána atrnégy a Pötőrkéékhez,

ott megtudhatod, hogy Nagy Karcsi inni iszik, ae amit mond, arra a nya
kadat rá lehet tenni.

Ha nem· én, hát megmondja a Pista. A templomban, öregem! Hogy ott
iátsszam neki a Háryt, a templom o!l1gonáján. Három legénye jött velünk, a
negyediket kiállította a Jósz Zsiga parókiája elé, hogy ha neszét venné is
a dolognak, ki ne jöhessen. A templom persze zárva volt, úgy lőtrf:e be a
sekrestye zárját, Aztán föl a kórusra, zseblámpával világított a csigalépcsőn.

Mentem, mint a birka, csak akkor bicsaklottam meg, míkor a kezemet elol
dották. Mutattam a merev ujjamat. Hogy nem megy. Egy percig úgy volt,
hogy inkább agyonlővetem magam, de nem. Mindent, de ezt már nem.

A jegyzŐ oldalt állt, a kórus falának támaszkodott, várta, mi lesz, a re
volverével játs:zJadozott. Akkor az egyik legény, háttal neki, mintha engem
taszlgálna, azt mondta, de halkan, hogy a jegyzö meg ne hallja:

- üljön hozzá, kántor úr... Ne tegye ezt velünk...
Hát hozzá ültem, elkezdtem jászani a Háryt. Ami éppen eszembe jutott.

Hamisan. találomra. Ide-oda vert a sok fals hang az üres templomban. Két
'2ercig? öt percig? Nem tudom. Ez megint olyan volt, mínt a menetelés a
hóban, se vége, se hossza, Csak akkor szakadt meg hirtelen, amíkor a 'jegy
ző váratlanul ellépett a faltól.

- Elég!
A szeme. az most már egészen őrült volt. l!n közben fölálltam. Rám

fogta a pisztolyt.
- űlj vissza! - Leültem: oti!: tartotta a feiemnél a pisztolyt. Gondol

kodott eg,v idpig; én mecvántarn. míkor lő a feiem'be. - Tudod a StUT urat?
- kérdezte. Rekedten énekelt pár taktust, - No de Stuix úr, mii. csinál, ma
aa rossz... Tudod?
. Meccslllant előttem a revolver csöve a sárga fényben. Középüöt a fekete
luk. Bólintottam. .

- Akkor játJiS'ZJad. Te meg táncolsz - mondia Pistának.
Elkezdtem a Stux urat, Nemcsak a kezem remegett, hanem az amram

ís, az egész testem, a beleim. mindenem. A szégyentől, undortól. gyávaság
t61.

Pista nem mozdult.
- Vári! - kiállitott rám a jegyző.

Az utolsó hang ide-oda csapdosott, aztán elhalt. Rettentő. hideg csönd
lett.

- Ide figyelj. Pötörke Pista - mondja a jegyző fojtott hangon. - Azt
möndbam neked. hogy táncolj. Akarod, hogy kiköttessem a :I'el€l\lég-edet?

Pístának előbb a válla vonaglott meg, aztán az arca. Aztán az egész em
ber szinte belerogyott.

- Na, látod - mondta szelíden a jegyző. Odaintett nekem: - Folytas
sa, karnagy úr.

Folytattam. előbb halilmn, de aztán egyre erősebben, üvöltetve az orgo
nát, hogy elnvomia a rekedt éneklését. No de Stu.x úr. mit c.<rinál, maaa rossz,
hisz az éjszaka. hosszú még... Lent a sötétben pirosan égett az őröklámpás.
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Melíettem meg, az orgona mellett, hátrakötött kézzel, lomhán, mínt a med
ve, Pötörke Pista rakta a lábát ..."

- Köszönöm, Pista bácsi. Elmegyek, szélok: édesanyámnak.
- Várj még, Erzsi. Ulj le, Erzsi. Mondok neked valamit, lányom. Fi-

gyelsz rám?
- Figyelek, Pista bácsi.
- Ne utáld ezt a te szerencsétlen apádat, lányom. Nem. tudhatod, min

ment át, mit akar kimosni a fejéböL Milyen emléket, milyen szégyent, meg
alázást. Van, aki bírja, van, aki nem. Az egyik erősebb, a másik gyöngébb.
Ne vess rá követ, Erzsi, amiért apád nem bh'ja másképp. Talán csak mert
nehezebben bír felejteni nálam...

"Hát csak azért mondtarn el neked, hogy tudd. Hogy mi az, amit nem
lehet ép ésszel elvíseíní. Merrt ti azt hiszitek, hogy én csak egy <ringy-rongy
részeg disznó vagyok. Én meg azt mondom neked, hogy mándennek megvan
az oka pajtikám. De ha fizetsz egy utolsó tumot, elmondom a végét is. De
az már sokkal rövidebb lesz. Nehogy azt hidd, hogy ezt is csak úgy kitalá
lom. Kérdezd csak meg nyugodtan a Pötörke Pistát...

Ja, hogy mi volt utána'? Persze, persze., . Te, ahogy az a legény fölki
abált a kórusra... tudod, akit a Jósz Zsiga kapujához állítottak... hogy jön
nek. .. Minde:rmaposéjje1i berepülés, csak elhúztak a falu fölött... A rene
tudja, mi esett beléjük azon az éjszakán, hogy ledobjanak egy csomó bombát
a házak körül... Akkorra persze már elszeíeltek; te, úgy loholtak le a kórus
ról, mint a nyulak... Hogy mí ketten hogy maradtunk meg Pistával? Hát,
megmaradtunk. Csak a fele szakadt le a templomnak, a szentély felőli.

Emennek a felének csak iltt-ott a teteje, meg egy darab a bajodali kórus
falból. Szerencse. hogy Pista [obbfelé állt. Illetve feküdt, ahogy a robbanás
szele elfektette, neki a falnak. S melléje engem is. Onnét kapart össze haj
nalban egy halom zsindely alól Jósz Zsiga, meg akik vele a romokat takacitot
ták. Valamelyikünk jajgaItott, arról vették észre, hogy vannak odafönt a
kóruson."

•
I

- Megyünk? - kérdezte a sofőr. - Megpróbálom helyrepofozni
azt a rohadt motort, aztán beszőlek ...

A riporter kém még egy feketét. Az öregembert nézte a zongoranál.
Igen, jó fej, szomorú, eln.yűtlt, öreg fej. Okos, szomorú, megalázott fej.
Mennyi mánden van egy ilyen arcon, Kudarcok, sebek, forradások.
Mennyi nyom, egy ilyen tiprott országúton.

Az öregember ült a zongoránál, gépiesen játszott. Mellette kis asz
taíka, az asztalkén harmatos pohár fröccs. Meleg volt; zsúfoltság; a má
sak tieremben a füzéreket aggatták. ott lesz este a tánc.

Csak azt tudnám, miért vagyok én itt, gondolta az öregember. A
kultrúresoport zongorístája kífícornította a vállát a vasárnapi futball
meccsen; ahelyett ugrott be, szívességből. "Karcsi bácsi, ne hagyjon
mínket apádban..." Hát most itt ül és jM!szik. Bach helyett mándenféle
slágert. Az még ezzel a rossz ujjával is elmegy.

A riporter nézte az öregembert. Szórakozottan firkált a jegyzet
tömbjére. Galambokat, tulipánckat, aprócska házakat, mozdonyt. Es a
szabad helyre ezri: "Mi van egy arc mögött? A csákkerti Háry JánOSI.
Megnézni Kodályban."

- Mehetünk - szólit be a sofőr. - Csak elvergődünk vele hazáig.

VÉGE
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